
                       Тематична розвага  

          «Колядуєм та щедруєм, радісно святкуєм» 

                             (для дітей ст.гр. і сер.гр.) 

Мета:  Залучати до  підготовки і проведення народних свят, ігор. Вправляти 

в умінні виразно передати образи персонажів. Розвивати творчі здібності, 

вміння реалізовувати власні задуми в практичній діяльності. Виховувати 

повагу до звичаїв та традицій українського народу, почуття любові до 

рідного краю. 

Дійові особи: 

Діти:діти-ведучі,ангели,пастушки, 

Різдвяна ніч,зірочки,Царі,засівальники,колядники. 

Дорослі : Господиня,циган,коза. 

                            Хід свята. 

Ведучий 1: Темноі ночі зорі засіяли,ангели людям радість звіщали: 

                    У  Віфлеємі ,в стайні, на сіні Христос родився нам на спасіння! 

                   Люди,радійте,Христа вітайте,Божому Сину славу віддайте! 

                   Слава на небі Богу святому ,на землі спокій роду людському 

Ведуча-дівчинка 2:Із святом величним та урочистим 

                                Вас вітаєм нині ми на Украіні! 

                                Святкуєм,радієм,що Христос родився, 

                                Що в яслах на сіні він для нас явився! 

Господиня: В святкові ці дні ,в щасливу годину 

                      Вітаєм дорослих,малят і усю нашу дружню родину! 

                     А ось і Різдвяна нічка поспішає. 

                     Гарну новину для нас усіх має! 

( під музику вибігає нічка) 

Нічка:Тиха я ніч,свята я ніч,янголи з нами віч-на-віч. 



            Тиха я ніч,ніч на Різдво. 

            Вночі на землю Диво зійшло. 

            Гей,ви,зіроньки маленькі,поспішайте і новину сповіщайте! 

«Таночок зірочок» 

Зірка 1: Зима веселая прийшла, 

               Різдво Святеє принесла. 

Зірка 2:  Зійшла зоря різдвяна,ясно сяє 

               Зоря-провісниця на темнім небокраї. 

   Зірка 3: Сьогодні кожен славить і віта 

               Народження Спасителя Христа! 

Нічка:А ось ідуть до нас три славніі царі.(під музику заходять царі) 

            Звідки ви до нас прийшли? 

Цар 1:Ми царі зі Сходу у ваш край прийшли 

          Поклонитись тій дитині,що народилась в Палестині. 

          Я-цар Єгипетського роду, побачив я зорю на Сході 

          І дари з собою взяв,щоб Іісусик іх прийняв. 

Цар 2:Я-цар Індійського народу! 

           Мені сьогодні янгол сповістив ,що Христос народивсь. 

           І я дари з собою взяв,щоб Іісусик іх прийняв! 

Цар 3:Я-цар Грецького народу,я не боюсь нічого зроду. 

       І я з собою дари взяв,щоб Іісусик іх прийняв!(ставлять дари біля вертепу) 

Нічка:З  далекого Сходу царі сюди прийшли. 

           Золото,ладан,смирну в дар Іісусу принесли, 

           Щоб дитятко звеселіло і всіх нас благословило! 

Колядка «Небо і земля» 



    Господиня:  А ось і пастушки поспішають, 

                          Добру новину для нас вони мають. 

(забігають пастушки) 

Пастушок 1:Добрий день,мир вашій хаті! 

                       Ми-пастушки небагаті.  

Пастушок 2:Весь світ нині звеселився, 

                       Бо Син Божий народився. 

Пастушок 3: Його ми  прославляємо, 

                         Весело співаємо! 

Колядка»Віфлеємська зірка» 

Господиня:Різдво Христове-свято в домі:тут різні страви на столі, 

                    Зібрались друзі і знайомі в родиннім колі у теплі! 

                    Хай хмара снігом віє рясно,зима в гілках плете шитво, 

                    В садочку весело й щасливо ми всі святкуємо Різдво! 

                   А ось і колядники поспішають у наш дім.(забігають колядники) 

Колядник1: Коляд,коляд,коляда,  хай обходить Вас біда! 

                      І нехай на Ваш поріг прийде радість й Новий рік! 

                      Щоб в добробуті жили, щоб щасливії були, 

                      І щоб рік цей молодий Вам був кращий за старий! 

                     Друзів зичимо багато,щоб у будні і на свята 

                     Ваші гнулися столи,щоб щасливії були! 

Колядниця 2:Бігла мишка по льоду,загубила коляду. 

                        Ти біжи позбирай,буде щастя і врожай! 

Пісня»Добрий вечір тобі,пане господарю» 

Господиня:А Ось і ангели Божі,на пташку дуже схожі, 



                     Білі крила вони мають ,по білому світу усюди  літають. 

                     Вони теж до нас спішать, 

                     Щоб Іісуса привітать! (залітають янголи) 

Ангел 1:На столі -свята вечеря,вся родина за столом, 

              Відчиняє янгол двері позолоченим крилом! 

Ангел 2: Благу вість нам сповіщає про народження Христа. 

               В хаті свято розцвітає,гріє душу доброта. 

Ангел 3:  Пахне сіном і кутею,сяє зірка,сніг скрипить 

                І колядка над землею з білим ангелом летить! 

Пісня»Ангелята» 

Господиня:Давайте подякуємо нашим дітям-ангеляткам за цей прекрасний 

спів.  А сьогодні-14 січня ми  відзначаємо свято Святого Василя. 

Напередодні ввечері люди співають особливі пісні-щедрівки,бажаючи всім 

присутнім добра,здоров я,благополуччя.Вранці  хлопчики оббігали оселі 

своїх  рідних,друзів,знайомих і засівали іхні домівки зерном ,щоб завжди у 

родинах був хліб на столі і мир у душі.Наш садочок-це наш дім і ми хочемо, 

щоб у ньому було все гаразд.Тому прошу вас,засівальники, до нашого 

дому,поспішайте до нас із добрими побажаннями.(виходять засівальники) 

Засівальник1:Сієм,сієм, посіваєм,щастя й долі Вам бажаєм: 

                         У щасливій Вашій хаті,щоб Ви всі були багаті!  

Засівальник2:Щоб лежали на столі паляниці не малі, 

                         Щоб були у Вас ковбаси,молоко,сало і м’ ясо! 

Засівальник3:І млинці, і пиріжки,і пухнасті пампушки! 

                         У щасливій цій оселі,щоб Ви всі були веселі! 

Засівальник4:Щоб співалися пісні в ці щасливі ,світлі дні! 

                         Сієм,сієм, посіваєм,щастя й долі всім  бажаєм!(сиплять 

зерном) 



Господиня: Дякую вам,засівальники за те ,що ви завітали до нашого 

садочку.Ми сподіваємось,що в нас все буде гаразд.(звучить музика) 

Здається,ще хтось поспішає до нас у гості! 

Під музику заходить циган з козою. 

Циган: Зачекайте християни на веселого цигана. 

             Я лише козу продам ,піду з вами в Божий храм! 

Господиня: А хто іі в тебе купить? В тебе не коза,а кляча. 

                      А до того ж ще й ледача. 

Циган  :Не ображай мені козу,бо зараз хату рознесу! 

Господиня:Та у тебе коза крадене,а не куплена,та до того ще й облуплена! 

Циган: Неправда  твоя,козачка,моя коза добре скаче!(Коза мекає) 

              Купи,господине,козу,молоко буде у дітей! 

Господиня:А скільки цінеш за козу? 

Циган: Мішок вівса,ячменю та доларів цілу кишеню! 

Господиня:Ой,як дорого!Де я візьму тобі доларів?Маю лиш гривню. 

Циган: Бог з тобою,думаю зторгуємось.(Забирає гроші,віддає козу,уходить) 

Господиня:Іди до нас ,кізонько,розвеселися, 

                     По цьому двору,по господі розходися, 

                     Щоб добро було у хаті,а ми всі були багаті! 

Пісня-танок »Я-Коза» 

Коза:Де коза ходить,там жито родить,  

          Де коза туп-туп,там жита-сім куп.     

          Де коза ногою,там жито-копою. 

          Де коза  рогом,там жито-стогом. 

          А де не буває,там все пропадає! 

Господиня :Кізонько,йди до нас!Ми з тобою  так хочемо пограти! 



Гра»Непосидюча сніжка»(2команди по 7 дітей) 

Гра»Санчата» (2команди по 4 дітей) 

Коза:Ну що ж ,малята,добре й весело нам було! 

Ми так добре і поспівали,і пограли,щедрували й танцювали! 

А за традицією всіх щедрувальників та колядників пригощали  чимось 

смачненьким.І для вас всіх у мене є солодкий сюрприз.(виносить кошик з 

солодощами) 

Господиня:Дякуємо тобі,кізонько,за смачні подарунки! 

                    Та скільки б не співали, а кінчати час! 

                     Кращі побажання ви прийміть від нас! 

                     І в нас,і в вас хай буде все гаразд, 

                    Щоб ми і ви щасливі були! 

Коза:  Хай молочні ріки потечуть  у вас. 

            І в достатку буде м’ яса і ковбас! 

             Прощавайте,друзі,вам низький уклін, 

             Щастя вам бажаємо всі ми як один! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 


